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Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego



Co to jest innowacja?



Definicja innowacji 

Wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych: 

➢ produktu (wyrobu lub usługi)

➢ procesu

➢metody marketingowej

➢metody organizacyjnej

Wdrożone do produkcji, działalności 
oraz z sukcesem sprzedane na rynku, 

poprawiają pozycję rynkową firmy



Definicja innowacji

• Produktowe - różniące się znacząco swoimi cechami lub 
przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych 
przez przedsiębiorstwo (cechy lub zastosowania)

• Procesowe - obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub 
dostawy (metoda produkcji, proces technologiczny)

• Marketingowe – nowe opakowania, metody dystrybucji, 
promocji czy strategii cenowej

• Organizacyjne – nowa organizacja miejsca pracy, kontaktów 
z otoczeniem



Definicja innowacji

➢ Innowacja w dziedzinie produktu/ usługi –
udoskonalenia istniejących produktów/ usług

➢ Innowacja nowego rynku – produkt dla nowego 
rodzaju użytkowników

➢ Innowacja operacyjna – zmiany w procesach 
produkcji lub świadczenia usług prowadzące do 
zwiększenia wydajności 

➢ Innowacja przełomowa – całkowicie nowa 
technologia, która pozwala zaspokoić potrzeby 
klientów



Skąd biorą się innowacje?



Źródła innowacji

✓ jednostka naukowa: instytut badawczy, 
ośrodek badawczo-rozwojowy, uczelnia, 
inna wyspecjalizowana
✓ samo przedsiębiorstwo – dział B+R, 

literatura naukowa, konferencje
✓ inne przedsiębiorstwo – targi, 

konferencje, klienci, dostawcy  
✓ użytkownicy



Źródła innowacji

Open innovation – poszukiwanie pomysłów i
technologii poza własną firmą poprzez współpracę z
innymi firmami np. poddostawcami, ale także
konkurencją, jednostkami naukowymi, końcowymi
użytkownikami. Z drugiej strony – udostępnianie,
sprzedaż licencji innym podmiotom na własne
technologie, nie mieszczące się w strategii firmy.

User driven innovation – kluczowa dla innowacji jest
potrzeba klienta, nie tylko opinie na temat nowego
produktu/usługi, ale udział w procesie projektowania
innowacji



Modele innowacji



Strategia innowacji przedsiębiorstwa
określona (tzn. opracowana i przyjęta) koncepcja działania 

przedsiębiorstwa w odniesieniu innowacji

❖ Koncepcja innowacji – w jakim obszarze poszukiwać innowacji? na czym może 
polegać innowacja? na jakim poziomie organizacja powinna inwestować w 
rozwój innowacji? w jaki sposób dokonać transformacji technologii w sposoby 
operacyjne tj. umiejętności produkowania? jak i kiedy nowa technologia 
powinna być wprowadzana na rynek? jakich technologii należy użyć i jaką rolę 
będą pełniły te technologie w produktach?

❖ Źródła innowacji – czy i w jakim zakresie innowacyjne rozwiązania powinny 
pochodzić ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych? jakie są sposoby 
pozyskiwania innowacji z zewnątrz?

❖Źródła finansowania innowacji – gdzie poszukiwać finansowania projektów 
innowacyjnych?

❖Kompetencje innowacyjne i postawa uczestników – jaka wiedza i umiejętności 
są potrzebne do rozwoju innowacji? jak pobudzić zaangażowanie 
pracowników w procesie innowacji?



Rodzaje strategii innowacji – B+R
Ofensywna – jest projektowana w celu osiągnięcia technicznego i rynkowego 
przywództwa poprzez wyprzedzanie konkurencji we wprowadzaniu nowych 
produktów

Defensywna (obronna) – nie oznacza braku badań i rozwoju, innowacji, nie pierwsi 
na rynku, ale nie pozostają daleko w tyle”; unikanie ryzyka bycia pierwszym nauka 
na błędach (i poprawa błędów) liderów; oparcie nie o B+R, ale o patenty, edukację i 
pozyskiwanie informacji naukowych

Imitacji – zakłada podążanie wytyczoną drogą rynkową dla określonych technologii

Zależności – zakłada akceptację drugorzędnej roli w stosunku do innego 
silniejszego przedsiębiorstwa, zmiany wprowadzane jedynie na skutek wyraźnych 
sygnałów od swoich klientów lub od firmy nadrzędnej

Tradycyjna – nie widzi powodu, aby zmieniać swój produkt tak długo, jak rynek nie 
wymaga zmian i nie zmusza do tego konkurencja

Niszowa – identyfikacja nowych szans w szybko zmieniającym się otoczeniu 
rynkowym, które nie wymagają jakichkolwiek wewnętrznych prac badawczo-
rozwojowych, czy złożonego projektowania; firmy prosperują dzięki znalezieniu 
ważnej niszy, o której nikt wcześniej nie pomyślał; produkt lub usługę cenioną przez 
ograniczone, ale relatywnie pewne grono klientów



Rodzaje strategii – apetyt firm na 
ryzyko

Strategia poszukiwacza - chcą być liderami innowacji i starają się czerpać wysokie zyski związane 
z wprowadzaniem nowych lub ulepszonych produktów. Firma-poszukiwacz tworzy w sposób 
ciągły nowe generacje produktów, a tym samym doprowadza do wycofania własnej 
dotychczasowej oferty (swoisty „kanibalizm”), bądź do usunięcia w walce rynkowej produktów 
konkurencyjnych.

Strategią obrońcy – koncentrują się na swoich kluczowych kompetencjach i znanym rynku. Firmy 
– obrońcy działają w stosunkowo stabilnych i wąskich niszach rynkowych. Strategia obrońcy jest 
realizowana poprzez maksymalizację pokrycia w udziale w rynku, co niekoniecznie wiąże się z 
nowymi produktami.

Strategia analityka – połączenie strategii obrońcy i poszukiwacza. Analityk działa w dwóch 
rodzajach domen rynkowych: pierwszej – względnie stabilnej, drugiej – szybkozmiennej. W 
szybkozmiennym środowisku uważnie obserwuje konkurentów z ich nowymi pomysłami, a 
następnie szybko adaptuje innowacje, które wydają się być najbardziej obiecujące.

Strategia biernego reagowania - firmie brakuje spójnej strategii i orientacji rynkowej. Firma nie 
robi jakiejkolwiek korekty w swoim postępowaniu. dopóki nie zostanie do tego zmuszona przez 
konkurencję na rynku. Firmy tego typu reagują tylko w sposób bierny na zachodzące zmiany 
rynkowe.



Dobre praktyki wdrażania innowacji



Automatyczny układ do mechanicznego 
zapylania roślin (B-DROID)

• Innowacja: autonomiczny system do zapylania roślin składający się z 
manipulatora zapylającego, manipulatora obserwacyjno-koordynującego i 
centralnej jednostki zarządzającej – automatyzacja zapylania kwiatów 
(latający mikrorobot) 

• Nurt rolnictwa precyzyjnego: B-Droid sam znajduje kwiat, ustala jego 
pozycję, zbiera pyłek i przenosi go na inne kwiaty

• Geneza projektu: postępujący 
proces wymierania pszczół, brak 
zapylaczy w zamkniętych 
pomieszczeniach 

• Beneficjent: dr Rafał Dalewski, 
Politechnika Warszawska Wydział 
Mechaniczny Energetyki i 
Lotnictwa

• Program Lider, wartość projektu 
1,17 mln zł



Produkcja opakowań kartonowych jednostkowych                    
z zastosowaniem materiałów polimerowych jako warstw 
barierowych biodegradowalnych, charakteryzujących się 

zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej, wody i 
tłuszczu w oparciu o innowacyjny proces produkcji

• Innowacja: opracowanie warstwy polimerowej charakteryzującej 
się zwiększoną barierowością na działanie wody i tłuszczu, będącej 
alternatywą dla materiałów celulozowych powlekanych 
polietylenem, np. do przekąsek słonych

• Nurt: ograniczenie odpadów

• Geneza projektu: ograniczenie kosztów opakowań powlekanych 
polietylenem (cena opakowania + koszty związane z odpadami)

• Beneficjent: ARSO Polański Sp. z o.o.

• Program: POIG, wartość projektu 43,8 mln zł

• Konsorcjum z kilkoma jednostkami naukowymi



Smart Berries

• Innowacja: mobilny test (aplikacja) do oceny zawartości polifenoli
w owocach i produktach owocowych o wysokiej zawartości 
polifenoli, przeznaczony dla producentów soków i hodowców 
owoców

• Nurt: digitalizacja, mobilność 

• Geneza projektu: szybka weryfikacja 
jakości surowca, wyboru momentu 
zbioru

• Zespół: Olga Stefaniak, Dr Katerina 
Makarova, Dr Katarzyna Zawada

• Projekt własny, start up, uczestnik 
akceleratora WAW.ac, obecnie etap 
Scale Up



Innowacja jako projekt w firmie

Celem projektów innowacji jest precyzyjne określenie jej cech i charakteru oraz 
przedstawienie kolejnych etapów jej opracowania technicznego a następnie 
technologicznego oraz przygotowania jej do wdrożenia do produkcji a następnie 
sprzedaży.

Cykl projektu innowacji obejmuje następujące fazy:

➢Faza 1 – wybór koncepcji, konsultacje z klientami,

➢Faza 2 – opracowanie założeń wstępnych,

➢Faza 3 – przeprowadzenie niezbędnych badań i doświadczeń,

➢Faza 4 – projekt techniczny,

➢Faza 5 – ocena ex ante,

➢Faza 6 – projekt wdrożeniowy

➢Faza 7 – produkcja
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Trendy innowacyjne                
w sektorze rolno-spożywczym



Trendy – odpowiedź na wyzwania

Produkcja rolnicza: 

▪ zmiany klimatu i związane z tym wahania zasobów 
wody, 

▪ wymieranie owadów zapylających, 

▪ degradacja gleb, 

▪ utrata bioróżnorodności, 

▪ antybiotykooporność i pestycydoodporność itp.

➢ zrównoważone rolnictwo: mechanizacja, 
biotechnologia, rolnictwo precyzyjne 



Trendy = odpowiedź na wyzwania

Produkcja rolnicza: 

▪ zmiany klimatu i związane z tym wahania 
zasobów wody, 

▪ wymieranie owadów zapylających, 

▪ degradacja gleb, 

▪ utrata bioróżnorodności, 

▪ antybiotykooporność i pestycydoodporność itp.

▪ zużycie energii 



Trendy = odpowiedź na wyzwania

Produkcja żywności:

▪bezpieczeństwo 

▪pewność pochodzenia i jakości

▪dostępność

▪specjalne potrzeby żywnościowe, wartości 
odżywcze

▪żywność funkcjonalna



Trendy w sektorze rolno-spożywczym

✓ rolnictwo zrównoważone (mechanizacja, biotechnologia, 
dobrostan zwierząt)

✓ rolnictwo precyzyjne: digitalizacja, big data, technologie 
satelitarne, sensory (high tech farming)

✓ efektywność energetyczna

✓ odpady jako surowiec

✓ automatyzacja produkcji

✓inteligentne opakowania (smart packaging)

✓identyfikowalność produktu „od pola do stołu” (tracebility)



Trendy w sektorze rolno-spożywczym

✓ zdrowa żywność 

✓ żywność dla grup o specjalnych potrzebach

✓ żywność funkcjonalna 

✓ wygoda użytkowania

✓ brak marnowania żywności 

✓ kanały dystrybucji

➢ nowe technologie przetwarzania żywności

➢ nowe technologie utrwalania żywności 

➢ nowe rozwiązania logistyczne i łańcucha dostaw 



Skąd czerpać wiedzę                      
o innowacyjnych rozwiązaniach?



Źródła wiedzy 

❑ jednostki naukowe

❑ instytucje otoczenia biznesu – ośrodki 
innowacji

❑ instytucje doradcze 

❑ konferencje

❑ literatura branżowa



Jednostki naukowe 

❖ strony internetowe - oferty wdrożeniowe, oferty usług



Jednostki naukowe 

❖ strony internetowe - oferty wdrożeniowe, oferty usług



Jednostki naukowe 

❖ strony internetowe - oferty wdrożeniowe, oferty usług



Jednostki naukowe 

❖ centra transferu technologii 



Instytucje otoczenia biznesu – ośrodki 
innowacji

✓ parki naukowo-technologiczne, przemysłowo-
technologiczne (Mazowiecki Park Naukowo-
Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny 
„Świerk”, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny)

✓ podmioty działające na rzecz konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstw – akredytowane 
instytucje otoczenia biznesu (Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)

✓ ośrodki doradztwa rolniczego 



Jak sfinansować projekt 
innowacyjny?



Źródła finansowania 

Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
www.poir.gov.pl
- Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020
www.funduszedlamazowsza.eu
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Krajowe programy badawcze: 
- BIOSTRATEG https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-

strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-
biostrateg/

http://www.poir.gov.pl/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg/


Źródła finansowania 

Programy Unii Europejskiej:
- Horyzont 2020 – wyzwanie społeczne „Bezpieczeństwo 
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania 
mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”
www.kpk.gov.pl/?page_id=12820

- Horyzont 2020 – Instrument MŚP 
www.kpk.gov.pl/?page_id=10376

- COSME 
http://www.een.org.pl/index.php/o-programie-cosme.html E 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12820
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10376
http://www.een.org.pl/index.php/o-programie-cosme.html


Źródła finansowania 

Inicjatywy i projekty

- Bio-based Industries Joint Undertaking

www.bbi-europe.eu/

- JTC platforma tematyczna „Agri-Food”

s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food

- Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze Żywności  EIT 
Food

https://www.eitfood.eu/

- Sieć Otwartych Innowacji – projekt ARP

www.arp.pl/wsparcie-innowacji/siec-otwartych-innowacji

http://www.bbi-europe.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
https://www.eitfood.eu/
http://www.arp.pl/wsparcie-innowacji/siec-otwartych-innowacji


Dziękuję za uwagę

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego


